







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
	المجلد الأول
	مقدمة
	التعريف بالمصنف
	التعريف بكتاب الإمام
	أولا: النسخ الخطية
	ثانيا: تسمية الكتاب
	ثالثا: صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه
	رابعا: تجزئة الكتاب
	خامسا: أسباب فقد باقي الكتاب
	سادسا: منهج المصنف

	طريقة العمل في هذا الكتاب
	نماذج من النسخة الخطية
	كتاب الطهارة
	باب المياه
	ذكر بيان معنى الطهور، وأنه المطهر لغيره
	ذكر ما ينبه عليه في هذا الفضل
	فصل في التطهر بالثلج والبرد
	فصل في طهورية ماء البحر
	فصل في ماء البئر
	ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل
	فصل في ما ذكر في الماء المسخن
	ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل
	فصل في ما ذكر في الماء المشمس
	فصل في الماء المستعمل ذكر ما يتعلق به في عدم التطهر به
	ذكر ما استدل به على طهارة الماء المستعمل
	فصل في ما استدل به على طهوريته
	ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل سوى ما تقدم
	فصل في فضل طهور المرأة
	فصل في من كره الوضوء بفضل المرأة
	ذكر ما ينبه [عليه] في هذا الفصل
	فصل في طهورية الماء الآجن
	فصل
	فصل في ما ذكر في الوضوء بالنبيذ
	فصل في من قال إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغيير��������������������������������������������������������������������
	فصل في النهي عن الغسل والوضوء من الماء الراكد بعد البول فيه
	فصل في ما جاوز القلتين في اعتبار الكثرة
	فصل في مالا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
	فصل في نزوح البئر إذا مات فيها حيوان ذو نفس سائلة
	فصل في آسار البهائم والسباع
	فصل في سؤر الهرة
	ذكر من قال يغسل الإناء من ولوغ الهرة�������������������������������������������
	ذكر من قال يغسل الإناء من ولوغ الهر كما يغسل من ولوغ الكلب�����������������������������������������������������������������
	فصل في سؤر الكلب
	ذكر إراقة الماء الذي يلغ فيه الكلب
	ذكر ما استدل به على نجاسة سؤره
	ذكر من قال بالتتريب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب
	ذكر ما ورد مما يستدل به على أن غسل الإناء من ولوغه لأجل استعمال الإناء، لا مطلقا
	ذكر من زاد على السبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب
	ذكر من اقتصر على أقل من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب
	فصل في تلخيص الاختلاف في محل التتريب من الغسلات
	فصل في ما قيل في غسالة النجاسة�������������������������������������

	باب الأواني ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب
	ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل سوى ما تقدم
	فصل في المضبب
	فصل في ضبة الذهب وقليله
	فصل في الوضوء والغسل من آنية الصفر وغيرها من الأواني
	فصل في جلود الميتة
	ذكر الألفاظ التي تدل على طهارة الجلد المدبوغ
	ذكر من قال بطهارة الشعر بدباغ الجلد
	ذكر حجة من قال كل إهاب يطهر بالدباغ������������������������������������������
	ذكر ما روي أن الدباغ ذكاة
	ذكر ما يدبغ به
	ذكر حديث ابن عكيم في المنع من الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها
	ذكر ما استدل به على تأخر حديث ابن عكيم بالنهي عن الإباحة
	فصل في أواني الكفار
	ذكر الوضوء من الماء في أوانيهم
	فصل في تخمير الآنية وذكر اسم الله تعالى عند تخميرها

	باب السواك وخصال الفطرة وما يتصل به
	فصل
	فصل في المحافظة على السواك سفرا وحضرا
	فصل في ذكر منافع وخصال جاءت في السواك
	فصل فيما يستدل به لمن حكي عنه وجوب السواك
	فصل في ما يستدل به على عدم وجوب السواك
	فصل في السواك عند كل وضوء
	فصل في ما جاء في الاستياك بفضل الوضوء
	فصل في السواك عند كل صلاة
	فصل في السواك بين كل ركعتين من صلاة الليل
	فصل
	فصل في إعداد السواك لقيام الليل
	فصل في غسل السواك
	فصل في السواك عند الأزم
	فصل في الاستياك لإزالة القلح
	فصل في السواك على اللسان
	فصل في السواك في الصيام
	فصل في الاستياك عرضا
	فصل في الاستياك بالآلة من قضبان الأشجار أو غيرها
	فصل في ذكر الاستياك بالإصبع
	فصل في خصال الفطرة
	فصل فيما جاء في دفن قلامة الأظفار
	فصل في ما جاء في التنور
	فصل في ما ورد في نتف شعر الآناف
	فصل في التنظف بالمضمضة من اللبن وما في معناه وغسل الغمر
	ذكر الرخصة في ترك ذلك
	ذكر غسل الغمر
	ذكر الرخصة
	فصل في كراهية القزع
	فصل في الختان

	باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
	حديث عبد الله بن زيد في ذلك����������������������������������
	حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك��������������������������������������������������
	حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه في ذلك���������������������������������������������������
	حديث معاوية بن أبي سفيان في ذلك��������������������������������������
	حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء في ذلك�������������������������������������������
	حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذلك��������������������������������������������������
	حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في ذلك����������������������������������������������������
	حديث لأبي كاهل في ذلك����������������������������
	حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك��������������������������������������������
	ذكر ما احتج به على عدم وجوب التسمية في ابتداء الوضوء
	فصل في غسل الكفين في ابتداء الوضوء
	فصل في أمر المستيقظ من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ونهيه عن إدخالهما فيه قبل الغسل
	ذكر من قال بإراقة الماء إن غمس يده فيه قبل غسلها
	ذكر كيفية غسلهما جمعا أو فرادى
	فصل في المضمضة والاستنشاق والاستنثار
	ذكر المبالغة في الاستنشاق
	ذكر النثر باليد اليسرى
	ذكر الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة
	ذكر الفصل بين المضمضة والاستنشاق
	فصل فيما استدل به على أن إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الكثيفة غر واجب
	فصل في تخليل اللحية
	فصل في عرك العارضين
	فصل في مارود في نضح بطن اللحية
	فصل في مسح الماقين
	فصل في غسل الوجه باليدين معا أو بأحدهما
	فصل
	ذكر ما جاء في الرخصة فيه
	فصل فيما استدل به على غسل [المسترسل] من اللحية
	فصل في الدلك
	فصل فيما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء
	فصل في استحباب الشروع في العضد والساق
	فصل في تحريك الخاتم
	فصل في تخليل الأصابع
	فصل في الوسخ تحت الأظفار هل يمنع الطهارة؟������������������������������������������������
	فصل في البداءة باليمنى
	فصل في من أجاز تقديم اليسرى على اليمنى
	فصل في المسح على الرأس
	ذكر السنة في البداءة بمقدم الرأس في مسحها، وما ورد في البداءة بمؤخره
	ذكر كيفية أخرى في مسح الرأس
	ذكر المسح من غير تحريك شعر الرأس عن هيئته
	ذكر السنة في مسح الرأس باليدين معا
	ذكر المسح على الناصية والعمامة
	ذكر عدم التكرار في مسح الرأس
	ذكر ما استدل به على التكرار في مسح الرأس
	ذكر مسح الرأس إلى القذال
	ذكر مباشرة الشعر بالمسح
	ذكر ما استدل به في المسح على العمامة
	ذكر من قال بالتوقيت في المسح على العمامة
	ذكر ما في غسل الرأس أو تقريب غسلها
	فصل في مسح الأذنين
	ذكر مسح ظهروهما وبطونهما
	ذكر كيفية مسحها بالأصابع
	ذكر ما جاء في دلك الأذنين عند المسح
	ذكر إدخال الإصبع الصماخ
	ذكر من قال بمسحهما مع الرأس
	ذكر ما استدل به على أن الأذنين من الرأس
	ذكر من قال بتجديد الماء لهما
	[ذكر ما ينبه عليه] في هذا الفصل

	ذكر ما يقتضي غسل الأذنين
	ذكر ما استدل به على أن ما أقبل من الأذنين حكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه، وما أدبر حكمه حكم الرأس يمسح معه
	فصل في مسح الصدغين
	فصل
	فصل في غسل الرجلين
	ذكر ما قيل في مسح القدمين
	فصل في غسل العقب ووجوب تعميم الرجل بالماء
	ذكر التكرار في غسل الرجلين، ومن لم يحد في غسلهما عددا
	ذكر ما استدل به على أن الكعبين هما الناتئان في جانبي القدم
	فصل في تخليل أصابع الرجلين سوى ما تقدم، وذكر كيفية التخليل
	ذكر ألفاظ ينبه عليها في هذا الفصل
	فصل في العدد في غسل الرجلين، ومن لم يوقته
	فصل في ما ورد في النهي عن غسل أسفل القدمين باليد اليمنى


	الفهرس
	528-529



